
 

Xerrada de Màrius Serra en el marc del programa Tenim la paraula. 

Servei Educatiu del Pla de l’Estany. 

3/12/2020.  

 

Paraules clau 

● Llengua i parla. Oralitat.  
● Aprendre a parlar a través de la imitació i del joc.  

● Repertori verbal oral com a font de coneixement i domini de l’oralitat. 
● La llengua i les emocions. 
● La llengua com a font de plaer. 
● Llengua i joc: homofonia, polisèmia, palíndrom, mots emmirallats, embarbussaments, 

endevinalles. 

Abstracte 

Aquesta xerrada s’emmarca dins el programa “Tenim la paraula” del Departament 

d’Educació, i es pot complementar amb la lectura de l’article del mateix autor “Llengua 

per via oral” en el qual es planteja la riquesa de l’oralitat com a mitjà d’aprenentatge. 

L’autor inicia la conferència posant en valor la llengua i la parla i cita a Saussure com 

autor de referència que va centrar part de les seves investigacions a aquest àmbit 

mostrant una clara distinció entre la “llengua” i la “parla”1. La llengua comença per la 

parla, l’escriptura és una transcripció de l’oralitat, i això ho demostra el fet que sigui 

una decisió, fins i tot política, el fet de triar un alfabet o altre, per exemple com passa 

amb el maltès, que és una llengua independent que prové de l’àrab, però que en un 

moment determinat, per raons culturals i per diferenciar-se del món àrab,  decideixen 

1 Segons Saussure, la llengua com a un producte social de la facultat del llenguatge i un conjunt de 

convencions necessàries” (un sistema de signes comú en el si d'una comunitat), mentre que la parla es 
definiria com a l'ús d'aquest codi per cada persona (“un acte individual de voluntat i d'intel·ligència”). En 

aquest sistema de signes destaca la separació natural i unió arbitrària entre el significant (la forma 
material del signe) i el significat (quina representació mental fem d'ell). 
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transcriure-la a l’alfabet romà. Aquesta força de l’ortografia, de la força simbòlica de 

l’escriptura, és una decisió col·lectiva i social.  

Fa referència al coixí sonor, verbal, expressiu i col·loquial de la família, en el seu cas 

d’una àvia que no sabia escriure i llegir, però amb un gran registre lingüístic oral. 

Aquest exemple posa en valor la importància l’estimulació oral, dels “ models” que es 

poden oferir des de les llars. Així, la llengua oral s’enriqueix amb experiències plaents i 

vinculades, sovint, a les emocions, ja que segons l’autor, les emocions tenen un gran 

paper en l’aprenentatge de la llengua oral, perquè s’aprèn per imitació, i s’imita a qui 

s’admira, a qui s’estima, és a dir, a qui es té un vincle emocional. 

Aprenem la parla a través de la imitació juganera, el joc com a element essencial per a 

la transmissió cultura i lingüística. Per això s’aprèn a parlar jugant. Imitem a la gent que 

ens estima. Associem l’aprenentatge a un vincle emocional. 

La llengua oral es desenvolupa a partir de les primeres experiències vitals dels infants i 

més endavant es posa consciència en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. 

En l’aprenentatge de la llengua, de totes les habilitats lingüístiques, el joc hi té un 

paper essencial i esdevé el centre d’aprenentatge, així podem parlar de la llengua com 

a font de plaer. El joc entronca amb un esperit que tenim més quan som infants, i que 

a mida que ens fem grans anem perdent, ja que en les edats adultes el joc com a 

estratègia d’aprenentatge perd valor. 

Es mostra un exemple de joc líric a partir del llibre Cent mille milliards de poèmes de 
Raymond Queneau2, aquesta combinatòria ens permet jugar i gaudir de la potència 
extraordinària del llenguatge verbal. Veure la potència de la combinatòria de paraules.  

Es fa referència a l’article “Llengua per via oral”  en el qual s’intenta fer descobrir la 
dimensió del joc oral i vincular-ho amb el llenguatge escrit a través de diversos 
recursos verbals, 

● Homofonia3: Identitat fònica entre dos o més mots que tenen significats 
diferents. L’homofonia permet un joc de repetició asimètrica que explora la 

2 El 1961 es publica el llibre Cent mille milliards de poèmes, un artefacte poètic que permet compondre 
tants poemes com resultin de combinar cada vers de cadascun dels 10 sonets que el formen. Queneau 
va calcular que amb un temps de 45 segons per sonet caldrien 190.258.751 anys en poder composar 
tots els poemes fruit de la combinatòria. Per saber més sobre els Oulipians. 
3 L’homofonia és una de les deus més poderoses de joc verbal. Sobretot perquè aquest gran invent 
humà que és l’alfabet no aconsegueix encloure el gran repertori de sons que l’ésser humà és capaç 
d’articular. La possibilitat de transcriure un mateix discurs de dues (o més) maneres absolutament 
diferents sense faltar en cap moment al dictat de l’oïda resulta una constatació atroç de la varietat 
d’interpretacions que admet la llengua, i per extensió el pensament. És la mateixa màgia que alena les 
imatges dobles o els dobles sentits, però aquí la demostració és menys discutible. Basta que el 
transcriptor ho rellegeixi en veu alta i asseguri, sorprès: «però si això és el que has dit!». 

Màrius Serra, Verbàlia 2.0 (Barcelona: Empúries, 2010), pàg. 440  
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distància entre la parla i l’escriptura. Dos mots són homòfons quan sonen igual 
però s’escriuen amb una grafia diferent. 

● Polisèmia 

● Palíndrom 

● Mots emmirallats: repetir un bisíl·lab per formar-a un altre. 

● Embarbussament com a joc “rei” per a infants, una cursa d’obstacles per a 
l’aparell fonador. 

● Endevinalla fonètica: a partir de l’agrupació de síl·labes es genera un mot de 
significat diferent que sol ser la solució. 

Quan en un moment de joc ens ve de gust fer-ne més és quan esdevé un bon joc. El joc 
exercita la competència lingüística. 

Com a complement, l’autor presenta el seu llibre "Les aventures de la Napeu", 

il·lustrades por Roser Calafell, en el qual es juga i s’aprofundeix en l’origen de les 

paraules a través dels dos personatges, l’Alf i la Bet, que són a la biblioteca de l’escola 

molt enfeinats buscant un repte per plantejar a la classe, qui és l’home més vell del 

món? Mentre busquen sense descans un tal Matusalem, aniran a parar a Rupit, que, 

segons sembla, és el poble més antic del món. Un cop allà̀ i després d’haver trobat 

algunes pistes importants, es perden al bosc i troben refugi en una mena de casa de 

colònies on viu una velleta molt eixerida, la Napeu! I així descobreixen que l’home més 

vell del món és... 

 

Torn de preguntes. Idees clau 

 

Màrius, ara que t’hem vist en pantalla, en la teva comunicació i en el teu missatge hi 
ha un pes important d’expressió facial, gesticulació, to de veu… i tot plegat fa que el 
missatge ens arribi i que ens encomanis aquesta passió pels jocs, en relació a això, 
quin impacte té la motivació, l’estat d’ànim i les emocions en la producció oral? de 
quina manera afecta en el missatge que l’emissor dona? La llengua oral també és 
emocions?  
 
És impossible no transmetre emocions en la comunicació oral. La comunicació és 
complexa i el context és clau. Dins d’una aula la comunicació oral 
 
 
Marius, Jugar ajuda a pensar? o Jugant s’aprèn a pensar? 
 
No concebo el pensament sense el joc. La filosofia és fer-se preguntes i respondre-les i 
establir regles, i això també és crear un joc. L’ús del llenguatge ajuda a pensar. 
Ensenyem a fer servir la llengua. 
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Els jocs lingüístics com s’hi juga millor? individualment, en grup? presencials, 
virtuals? i...com veus l’oralitat a la Xarxa ? 
 
Els jocs lingüístics, en general, s’hi juga millor col·lectivament, sempre són més rics en 

grups. Però també n’hi ha que es poden jugar individualment. 

Pel que fa a l’oralitat a la xarxa és un pas endavant, una fase nova, en evolució. La 

pandèmia ha suposat un canvi en el tractament de l’oralitat a la xarxa. 

 

Alguns mitjans defineixen a Màrius Serra com a enigmista, novel·lista, lingüista, 

crucigramista, tu realment com et defineixes? 

En general, considero que “escriptor” ho defineix tot. Escriptor és el que més em plau 

per definir-me.4 

 

Servei educatiu del Pla de l’Estany 

3 de desembre de 2020 

 

4 L’autor cita Tísner del qual se’n sent hereu. El mateix Màrius Serra el va entrevistar, podeu llegir 
l’entrevista clicant aquí. 
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